สรุปรายงานการประชุม Web Conference
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 3/2560
ณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ผู้เข้าประชุม
1. นางรุ่งทิวา พานิชสุโข
2. นายรัก ธนะไพบูลย์
4. นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต
5. นายเดชา รักจรรยาบรรณ
8. นางสาวบุศรินทร์ ถิ่นสูง
9. นายนิษฐเนตร์ อุปวงศ์
10. นายนวพล บุญทวี
11. นายณัฐวุฒิ การุณเกียรติกุกลุ

ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นา ประธาน
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหน่ง จพง.สาธารณสุขชํานาญงาน
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พ)
ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พ)
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางวิจิตรา นวลรัตน์สกุล
2. นายจักรพล บุญกิตติ
3. ขวัญยืน โบขุนทด
4. นางสาวทิพานัน เมอวัน
5. นางบุญชู แสงอรุณ

ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

อําเภอ / หน่วยบริการ ที่เข้าระบบ web conference พร้อมกัน
- อําเภอเมือง
26
- อําเภอบ้านบึง
16
- อําเภอพานทอง
12
- อําเภอหนองใหญ่
11
- อําเภอบ่อทอง
15
- อําเภอพนัสนิคม
23
- อําเภอเกาะจันทร์
6
- อําเภอบางละมุง
24
- อําเภอสีราชา
16
- อําเภอเกาะสีชัง
2
- อําเภอสัตหีบ
11
รวม 162 แห่ง 93 user
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อําเภอ / หน่วยบริการ ที่ไม่เข้าระบบ web conference
- ครบหน่วยบริการ แต่ยังมีกลุ่มเป้าหมายบางแห่งไม่ครบ
เริ่มประชุมเวลา เวลา 13.00 น
13.00 – 14.00 น. Test ระบบ Web Conference
14.00 – 16.30 น. เริ่มการประชุม
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
นางรุ่งทิวา พานิชสุโข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประธาน
- จัดให้มีการประชุมในรูปแบบ web conference เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และการเดินทางมาประชุม
- กลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยให้มากที่สุด
- ให้ it หรือทีมพี่เลี้ยงช่วยติดตาม การบันทึกข้อมูลการคัดกรองพัฒนาการเด็กของหน่วยบริการ ถ้าพบปัญหา
หรือบันทึกข้อมูลไม่ได้ให้แจ้งทีม it จังหวัดช่วยดูแล หรือให้ทีม Core team ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
วาระที่ 2 : เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุม
2.1 สรุปรายงานการประชุมและรับรองรายงาน ครั้งที่ 2/2560
- ไม่มี
2.2 ตรวจพัฒนาการเด็ก อายุ 9 เดือน , 30 เดือน , และ 42 เดือน
- จังหวัดตรวจพบข้อมูลของหน่วยบริการบางแห่ง ที่ยังมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผิดปกติอยู่ ให้หน่วยบริการ
ตรวจสอบข้อมูลของท่านว่ากลุ่มเป้าหมายถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งจังหวัด
2.3 ติดตามความก้าวหน้า EPI
- มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น แต่ผลงานยังเท่าเดิม มีบางหน่วยบริการที่มีผลงานเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากตามเกณฑ์
คุณภาพข้อมูลที่กําหนดไว้
วาระที่ 3 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 การบันทึกข้อมูล การชั่งน้ําหนักเด็ก 72 – 216 เดือน (6-12 ปี) แฟ้ม Nutrition
- มีข้อมูลเด็ก 6-18 ปี อาจคลาดเคลื่อนจากคํานวณตามมาตรฐานตัวชี้วัด (Template KPI) กับระบบ
HDC ดังนั้นข้อมูลอาจไม่ตรงกัน แต่ทางจังหวัดจะขอยึดการคํานวณจาก HDC เป็นหลักก่อน
3.2 การลงทะเบียน Web Conference Online
- จังหวัดให้หน่วยบริการ และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประชุม Web Conference ครั้งถัดไปให้
ลงทะเบียนผ่านระบบ online ได้ทางเว็บไซต์
http://region6.cbo.moph.go.th/Regis_conference เพื่อการติดตามงาน และทราบจํานวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม Web Conference

3.3 KPI งานข้อมูล ปี 2560
- เน้นการบันทึกข้อมูล 2 เรื่องหลักๆ
1 ประเมินสาเหตุการตาย เน้นการให้ ICD10 รหัส R99 เป็นหลัก ไม่เกินร้อยละ 25 ของการ
ตายทั้งหมด
2 คุณภาพข้อมูลด้านบริการสุขภาพ ผลการประเมินคุณภาพข้อมูล การให้รหัสโรค ผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน ไม่เกินร้อยละ 75
วาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ
4.1 Version ปัจจุบันของโปรแกรม ที่ใช้ในจังหวัดชลบุรี
- JHCIS Version 2.4.2-16-20161016
- OP-PP2010 Version 5.0.25 (28/10/2559)
4.2 ทดสอบระบบ Web EX
- จะเริ่มใช้จริงในครั้งถัดไป หากทุกหน่วยบริการสามารถเชื่อมต่อ และเข้าระบบ Web Ex ได้พร้อมกันทุก
แห่ง
เลิกประชุมเวลา 15.36 น.

นายนิษฐเนตร์ อุปวงศ์
สรุปรายงานการประชุม
นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต
ตรวจรายงานการประชุม
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2559

